
Základná škola, Zemanská 2, Krompachy 

Krompachy 01.10.2015       02/2015- RŠ 

Interná smernica o zásadách na prijímanie dieťaťa do ŠKD pri Základnej škole, 

Zemanská 2, Krompachy. 

Vypracoval: 

 

.....................................................    ....................................................... 

      vychovávateľka                         podpis 

 

Schválil: 

 

........Mgr. Tatiana Tatarková.......    ........................................................ 

             riaditeľ školy           podpis 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Riaditeľ Základnej školy, Zemanská 2, Krompachy vydáva v súlade so zákonom č.245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a na základe vyhlášky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí 

Internú smernicu o zásadách prijímania detí do školského klubu detí. 

 

Článok 2 

Prijímanie detí do školského klubu detí 

1. Školský klub detí je určený pre žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku 

v základnej škole. 

2. Školský klub detí je súčasťou školy a zabezpečuje: 

- činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia 

- prípravu na vyučovanie 

- oddych v čase mimo vyučovania  

3. Školský klub detí sa člení na oddelenia spravidla podľa veku detí. 

4. Počet detí v oddelení školského klubu určí riaditeľ školy. 



5. Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu detí podáva zákonný zástupca dieťaťa 

spravidla s prijatím žiaka do školy. 

6. Písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu detí a zápisný lístok žiakov 

1.ročníka, novoprijatých žiakov do školy a žiakov, ktorí ešte počas návštevy školy 

nenavštevovali školský klub detí, je potrebné odovzdať bezpodmienečne počas prvých 

troch pracovných dní septembra riaditeľovi školy prostredníctvom vychovávateľky 

alebo triedneho učiteľa. Po tomto termíne už dieťa nemusí byť prijaté do školského 

klubu detí. 

7. Na prijatie žiaka do klubu detí je potrebný súhlas riaditeľa školy, ktorý vydáva 

písomné oznámenie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí. 

8. Prijímanie detí do školského klubu detí v inom termíne povoľuje ( nepovoľuje) 

výlučne riaditeľ školy. 

 

Článok 3 

Zmeny v dochádzke dieťaťa do školského klubu detí 

Odhlásenie dieťaťa zo školského klubu detí 

1. Zákonný zástupca dieťaťa má právo odhlásiť dieťa z dochádzky do školského klubu 

detí aj v priebehu školského roka. Odhlásenie musí byť zrealizované písomnou 

formou u danej vychovávateľky školského klubu detí. Ukončenie dochádzky do 

školského klubu detí sa ukončí vždy k 1. Dňu nasledujúceho mesiaca po podaní 

žiadosti o odhlásenie. 

2. Zákonný zástupca je povinný písomne oznámiť odchýlky v dennej dochádzke- každú 

jednorazovú zmenu pobytu dieťaťa v školskom klube detí. 

 

Článok 4 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí 

1. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bolo prijaté do školského klubu detí, je povinný 

mesačne najneskôr do 10. Dňa aktuálneho mesiaca uhradiť sumu za pobyt dieťaťa 

v školskom klube detí stanovenú všeobecne záväzným nariadením mesta. 

2. Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu 

nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom klube detí určí riaditeľ 

školy v zmysle VZN mesta ne webovom sídle školy. 

3. Poplatok za školský klub detí je nemenný v prípade choroba alebo iného dôvodu 

neprítomnosti dieťaťa. 

4. Zákonný zástupca dieťaťa má právo požiadať riaditeľa školy o zníženie resp. 

odpustenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za 



starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom klube detí. Zriaďovateľ školského 

klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 6, 

ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi. 

 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

1. S internou smernicou č.02/2015-RŠ o zásadách na prijímanie dieťaťa do školského 

klubu detí pri Základnej škole, Zemanská 2, Krompachy musia byť oboznámení všetci 

pedagogickí a odborní zamestnanci školy. 

2. Zmeny a doplnenia tejto internej smernice prerokúva a navrhuje riaditeľ školy na 

schválenie pedagogická rada. 

3. Interná smernica bola prerokovaná pedagogickou radou školy a schválená riaditeľom 

školy dňa 6.10.2015. 

4. Táto interná smernica je zverejnená na tabuli v zborovni školy. 

5. Interná smernica nadobúda účinnosť dňa 7.10.2015. 

 

 

.................................................. 

             riad. školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha: 1 

 

Meno, trvalé bydlisko a telefonický + e-mailový kontakt žiadateľa 

         Základná škola 

         Zemanská 2 

         05342 KROMPACHY 

 

V ................................................... dňa .............................. 

 

Vec: Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD 

Žiadam o prijatie svojho syna/dcéry* ( nehodiace sa preškrtnite) 

meno a priezvisko:  ............................................................................................... 

trieda: .................... dátum a miesto narodenia: .................................................... 

adresa trvalého bydliska: ....................................................................................... 

do ŠKD pri ZŠ, Zemanská 2, Krompachy  od: ..................................................... 

 

Zároveň sa zaväzujem, že budem pravidelne uhrádzať mesačný príspevok na čiastočnú 

úhradu nákladov, spojených s činnosťou školského klubu detí v zmysle § 114 ods.6 zákona 

č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Tento príspevok sa uhrádza vždy do 10.dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca. 

 

S pozdravom  

         ............................................. 

         podpis zákonného zástupcu 

 

 

 



príloha: 2 

Základná škola, Zemanská 2, Krompachy 

 

č. j:  ..................       dátum vydania: 

         Krompachy 

 

Vec: Oznámenie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí 

Riaditeľ Základnej školy, Zemanská 2, Krompachy Vám na základe žiadosti o prijatie Vášho 

dieťaťa do školského klubu detí pri Základnej škole, Zemanská 2, Krompachy oznamuje 

svoje rozhodnutie.  

Podľa §5 ods.1 a ods.6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 

3 vyhlášky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, 

centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe  

P R I J Í M A 

dieťa 

meno a priezvisko: ................................................................................. 

dátum a miesto narodenia: ..................................................................... 

bytom: .................................................................................................... 

do Školského klubu detí pri Základnej škole, Zemanská 2, Krompachy 

na obdobie      od ........................... do .......................... 

 

 

         ............................................. 

                      riad. školy 

 

 

 

 



príloha č: 3 

Základná škola, Zemanská 2, Krompachy 

 

č. j:  ..................       dátum vydania: 

         Krompachy 

OZNÁMENIE 

Riaditeľ Základnej školy, Zemanská 2, Krompachy v zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia ( VZN) mesta Krompachy, č.... /........... 

OZNAMUJE 

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú 

žiakovi v školskom klube detí v školskom roku 2015/2016 

v sume 5,00 € mesačne. 

Tento príspevok sa uhrádza vopred, a to najneskôr do 10.dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

       .................................................. 

        riad. školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha: 4 

 

Meno, trvalé bydlisko a telefonický + e-mailový kontakt žiadateľa 

         Základná škola 

         Zemanská 2 

         05342 KROMPACHY 

 

V ................................................... dňa .............................. 

 

Vec: ŽIADOSŤ o zníženie / odpustenie príspevku 

 

Žiadam  o zníženie / odpustenie príspevku* príspevku na čiastočnú úhradu za starostlivosť 

poskytovanú môjmu synovi/mojej dcére* v školskom klube detí 

*Nehodiace sa preškrtnite 

Meno a priezvisko: ................................................................................................................. .. 

Oddelenie ŠKD: .................. dátum a miesto narodenia dieťaťa: .............................................. 

Adresa trvalého bydliska: .......................................................................................................... 

Za obdobie: ................................................................ 

 

Príloha: 

Doklad o poberaní dávok v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi( kópia 

dokladu) 

 

S pozdravom 

         ............................................. 

         podpis zákonného zástupcu 


